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Abstract
The hotel industry in Stockholm is characterized by intense competition, and within the next 

couple of years the construction of a number new hotels is planed. As the number of hotels in 

Stockholm increase, the competition will increase and the importance of having well 

functioning strategies will become vital. The purpose of this essay is to examine how two 

hotels within the hotel industry in Stockholm experience and handle the competition. The two 

hotels that are included in the study are Clarion Hotel Stockholm and Scandic Continental. 

The essay derives from models and theories that are related to marketing and competition. 

Our study shows that the perception of competition varies, in addition to the fact that choice 

of competitive strategies varies dependent on the hotel’s concept. The hotel industry in 

Stockholm is divided into different areas, depending on which area hotels choose to serve the 

competitive environment will differ. A hotel with a specific niche will limit its competitors to 

a narrow number that operate within the same niche. The results of our study show evidence 

that the competition in the hotel industry in Stockholm is divided, and that this divisional 

competition will continue to increase as the industry develops. The building of new hotels in 

the next couple of years will aid the progress of a possible collaboration between the hotels in 

Stockholm in the future, and thus attract larger meetings and events.        

Key words:

Hotel industry, Competition, Competitive advantages, Competitive strategies.
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Sammanfattning 

Hotellbranschen i Stockholm kommun präglas av intensiva konkurrensförhållanden, och inom 

de nästkommande två åren planeras tio nya hotellbyggen i Stockholm kommun. I takt med att 

nyetableringarna ökar intensifieras konkurrensen mellan aktörerna och det blir allt viktigare 

att för aktörerna att hitta passande strategier för att hantera den rådande konkurrensen. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka hur två aktörer inom hotellbranschen i Stockholm kommun 

uppfattar och hanterar konkurrensen. De aktörer som ingår i undersökningen är Clarion Hotel 

Stockholm samt Scandic Continental. De teorier och modeller som uppsatsen har utgått ifrån 

är relaterade till marknadsföring och konkurrens. Vår studie visar att uppfattningen om 

konkurrens, samt valet av strategier, skiljer sig åt beroende på vilken inriktning hotellen 

väljer. Hotellbranschen i Stockholm kommun är indelad i olika inriktningar och beroende på 

vilken inriktning man som aktör väljer att betjäna möts man av skilda 

konkurrensförhållanden. Ett hotell som väljer en specifik inriktning begränsar sina 

konkurrenter till ett få antal som är verksamma inom samma område. Resultaten visar tydliga 

tecken på en splittrad konkurrens inom Stockholm kommun samt att denna splittring troligtvis 

kommer att fortsätta öka i takt med utvecklingen av branschen. De nyetableringar som 

kommer att ske de nästkommande åren kommer att underlätta för ett möjligt samarbete mellan 

hotellen i Stockholm kommun för att locka till sig olika möten, kongresser och evenemang. 

Nyckelord:

Hotellbranschen, Konkurrens, Konkurrensfördelar, Konkurrensstrategi. 
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1. Inledning
Detta avsnitt ger en beskrivning av hotellbranschen i korthet. Därefter beskrivs 

problembakgrunden för att skapa en förståelse för problemformulering och syfte. Senare i 

kapitlet kommer även en förklaring till avgränsningar som gjorts i arbetet samt en 

begreppsdefinition. 

1.1 Bakgrund - Hotellbranschen i Stockholm kommun 
Att Sverige befinner sig i en högkonjunktur syns tydligt i utvecklingen av näringslivet och 

inte minst inom hotellbranschen. Hotellbranschen i Stockholm kommun, och i övriga landet, 

följer den ekonomiska tillväxten i Sverige. Detta kan man se i statistik som visar korrelation 

mellan BNP och antal uthyrda rum1. I Stockholm kommun finns det 119 hotell som 

tillsammans har 13 423 rum. Den genomsnittliga beläggningen under 2006 var 69 procent och 

affärsresenärer stod för 64 procent av den totala beläggningen i Stockholm kommun. 

Statistiken tyder på att det är affärsresenärerna som har drivit utvecklingen och tillväxten 

framåt de senaste åren2. Granskningen av statistiken från utvecklingen på Stockholm 

kommuns hotellmarknad visar tydliga tecken på en positiv utveckling inom branschen. Siffror 

från januari till september 2007 visar att antalet sålda rum i Stockholm kommun har ökat med 

5,8 procent samt att antalet disponibla rum har ökat med 3,9 procent. Detta har medfört ökade 

intäkter inom branschen, bland annat har de totala logiintäkterna under första halvan av året 

ökat med 16,4 procent. Inom hotellbranschen tillämpas två huvudsakliga statistiska mått som 

visar utvecklingen av intäkter per sålt hotellrum (ARR, average room rate) och intäkter per 

tillgängligt hotellrum (RevPAR, revenue per available room). Under januari till september 

2007 har ARR ökat med 10 procent och RevPAR har ökat med 12 procent (se bilaga 1)3. 

1.2 Problembakgrund och problemformulering

1.2.1 Problembakgrund

De siffror som presenteras ovan visar tydliga tecken på hotellbranschens positiva utveckling 

under de senaste åren. I takt med hotellbranschens positiva utveckling, intensifieras och 

uppmärksammas konkurrensen allt mer, vilket gör att det intressant för vidare granskning 

inom ämnet. Då antalet hotell på marknaden ökar kan konkurrensen komma att intensifieras,

om detta sker bör aktörerna bli mera aktiva i konkurrensen på marknaden. Som aktör inom

branschen kan man ej sitta passivt och invänta konkurrenternas marknadsföringsstrategier, 

                                                
1 http://www.stockholm.se/upload/Fackforvaltningar/Markkontoret/Diverse/Hotell/Hotellrapport_2006.pdf
2 http://www.shr.se/upload/hotellar_2006minskad.pdf
3 http://www.shr.se/upload/dokument/Fakta%20&%20statistik/Inkvartering2_sthlm.pdf
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utan man måste ständigt bevaka vad som sker inom branschen för att kunna förstå och 

förutsäga utvecklingen. I och med att tjänster och produkter blir alltmer homogena och 

därmed svårare att särskilja, läggs det större vikt vid att differentiera och specialisera sitt 

utbud för att förbli unik4. Hotellbranschen präglas av en snabb tillväxttakt vilket medför att 

det ständigt kommer nya hotell på marknaden. I och med ett ökat utbud ges kunderna större 

makt då de har större valmöjligheter i samband med val av hotell, detta medför att det blir 

särskilt viktigt för aktörerna att ligga steget före konkurrenterna och satsa på att nå ut med 

sina erbjudanden till kunderna. 

1.2.2 Problemformulering

Hur uppfattar och hanterar befintliga aktörer inom hotellbranschen i Stockholm kommun 

konkurrensen? 

1.3 Syfte
Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur konkurrensen ser ut inom hotellbranschen i 

Stockholm kommun. Uppsatsen kommer att undersöka hur konkurrensen uppfattas, samt hur 

den hanteras av befintliga aktörer. Uppsatsen syftar även till att genom en empirisk 

undersökning jämföra hur två befintliga aktörer inom hotellbranschen i Stockholm uppfattar 

och hanterar den rådande konkurrensen.

1.4 Avgränsningar
Uppsatsen avgränsas till att endast undersöka två hotell som tillhör väletablerade hotellkedjor 

i Stockholm kommun. De hotell som ingår i undersökningen är Clarion Hotel Stockholm och 

Scandic Continental, anledningen till att dessa två hotell har valts är att dem ingår i två 

välkända hotellkedjor och har starka varumärken. En ytterligare motivering är att de båda 

hotellen anses tillhöra kategorin fyrstjärniga hotell utifrån hotellklassificeringssystemet5. Då 

hotell innefattar många aspekter avgränsas analysen till att endast gälla affärsresenärer. 

                                                
4 Fernström – Professionellt företagande inom rese- och turismindustrin – meny för företagare, s. 23
5 http://www.hotelsinsweden.com/
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1.5 Begreppsdefinition 
Average room rate (ARR): 

Intäkter per sålt hotellrum. ARR får man fram genom att dividera den totala logiintäkten 

exklusive frukost och moms med antalet sålda rum6.

Revenue per available room (RevPAR):

Intäkter per tillgängligt hotellrum. RevPAR får man fram genom att dividera den totala 

logiintäkten med disponibel rumskapacitet7.

Hotell: 

I denna uppsats har hotellen delats in i tre kategorier, små, medelstora och stora hotell. 

Indelningen har gjorts utifrån antalet rum per hotell8. 

Små hotell: Hotell som har upptill 60 rum. 

Medelstora hotell: Hotell som har mellan 60 och 200 rum. 

Stora Hotell: Hotell som har över 200 rum. 

Konkurrens: 

Konkurrens är en kamp eller tävlan ofta mellan mer eller mindre jämbördiga parter9, i detta 

fall fyrstjärniga hotell i Stockholm kommun. Begreppet konkurrens har i denna uppsats ett 

innehåll som tittar på hur de olika aktörerna arbetar gällande hotellnätter och affärsresenärer. 

Konkurrens innebär att fler aktörer strävar efter samma mål inom samma bransch, i detta fall 

hotellnätter som utgörs av affärsresenärer.  En målsättning med konkurrens är att uppnå 

strategiska fördelar i förhållande till andra företags märken och produkter10.

Nischat hotell: 

Inom företagsekonomi ett begränsat verksamhetsområde inom vilket ett företag specialiserat 

sig, i regel karakteriserat av ringa konkurrens. Nischföretag söker marknadssegment som är 

tillräckligt stora för att vara lönsamma men som saknar ekonomiskt intresse för större 

aktörer11.

                                                
6 http:://restauratoren.se/dokument/hotellaret2005.pdf
7 http:://restauratoren.se/dokument/hotellaret2005.pdf
8 Egna definitioner
9

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t
_word=konkurrens
10 Apéria – Brand relationship management; den varumärkesuppbyggande processen, s. 67
11 http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=270003&i_word=nisch
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Stjärnklassificering: 

Kriterier som speglar den svenska hotellmarknadsutvecklingen och kundernas krav. Exempel 

på vad som krävs för respektive stjärnklassificering12:

Gemensamma toaletter och bad/dusch motsvarande 10 procent av rummen, handfat med 

varmt och kallt vatten på rummet, centralvärme, frukostservering, tillträde dygnet runt. 

Underhållsstandard i relation till stjärna13.

Minst 40 procent av rummen måste ha privat toalett och bad/dusch. Möjlighet att köpa 

förfriskningar. Underhållsstandard i relation till antal stjärnor14.

Privat toalett, badrum, telefon och TV på samtliga rum, tillgång till gäst-PC, hotellet 

bemannat dagtid, hiss samt rökfria rum. Underhållsstandard i relation till antal stjärnor15.

För att erhålla fyra stjärnor krävs à la carte restaurang (gäller ej om hotellet är klassat som 

Garni), minibar/roomservice, hotellet bemannat dygnet runt, internationella TV-kanaler, 100 

procent nätuppkopplade rum, fotokopiering, tvättservice, inredningskomfort. 

Underhållsstandard i relation till antal stjärnor16.

Maximalt fem stjärnor får det hotell som har pool och/eller bemannat gym, och/eller 

bemannad bastu-relaxavdelning, luftkonditionering, safebox på rum, generellt exklusiv 

inredning, sviter. Underhållsstandard i relation till antal stjärnor17.

                                                
12 http://www.shr.se/templates/Page.aspx?id=1647
13 http://www.shr.se/templates/Page.aspx?id=1647
14 http://www.shr.se/templates/Page.aspx?id=1647
15 http://www.shr.se/templates/Page.aspx?id=1647
16 http://www.shr.se/templates/Page.aspx?id=1647
17 http://www.shr.se/templates/Page.aspx?id=1647
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2. Metod och material
I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet på vilket uppsatsen är baserad. Processen som 

ligger bakom arbetet beskrivs i detalj från början till slut. I avsnittet redogörs även för de 

material som använts i uppsatsen. Det kommer även att redogöras för vilken 

undersökningsnivå som arbetet utgår ifrån. I slutet av avsnittet redogörs för den kritik som 

finns gällande metod och material. 

2.1 Metod
Det första steget i denna uppsats var att välja lämpliga och passande teorier och modeller för 

att utgöra den teoretiska referensramen som uppsatsen vilar på. För att hitta dessa teorier och 

modeller sökte vi bland relaterad litteratur. Därefter granskade vi tidigare forskning inom 

ämnet i form av tidigare uppsatser och vetenskapliga artiklar. 

Uppsatsen är av en deskriptiv och kvalitativ karaktär och datainsamlingen sker främst i form 

av intervjuer. Innan intervjuerna genomfördes sammanställdes ett intervjuformulär, frågorna 

är framtagna och formulerade utifrån problemformulering och syfte, men även utifrån de 

valda teorierna och modellerna. Det krävdes noggrann bearbetning av frågorna för att få fram 

rätt information. Därefter tog vi kontakt med respektive informant på hotellen och bokade ett 

datum för intervjuerna. Frågorna skickades på förhand ut till informanterna för att ge dem 

möjlighet att förbereda intervjuerna. Intervjuerna ägde rum på de respektive hotellen och vi 

båda närvarade under intervjuerna. I samband med intervjuerna gjordes en ljudupptagning 

med hjälp av en diktafon, detta för att i efterhand underlätta sammanställningen av 

informationen. Efter att intervjuerna genomförts gjordes en utskrift av ljudupptagningen för 

att senare föras in i sammanställningen av empirin. Efter att empirin sammanställts gjordes en 

analys med koppling till teorier och modeller som användes i arbetet. Nästa steg i 

arbetsprocessen var att tolka denna analys samt ge förslag till framtida forskning. Det 

slutgiltiga steget i processen gav oss en chans att själva dra slutsatser från den data som 

insamlats. 

2.2 Material
För att bygga den teoretiska grunden till uppsatsen har vi samlat in och granskat relaterad 

litteratur, från vilken passande och lämpliga teorier och modeller har valts ut. Den litteratur 

som har valts ut är litteratur med relevans till marknadsföring och konkurrens. För en 

detaljerad litteraturöversikt, se källförteckning. 
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Ytterligare material som har använts till uppsatsen är vetenskapliga artiklar inom ämnet samt 

tidigare uppsatser med relevans till det valda ämnet. För att få tillgång till empiri inom ämnet 

har intervjuer genomförts med de markandsansvarige på de respektive hotellen. Intervjuerna 

som genomförts är av en semistrukturerad karaktär, då dem delvis innehåller på förhand 

förberedda frågor men även inrymmer inslag av spontana följdfrågor. Intervjufrågorna är 

standardiserade då samma frågor ställdes till de båda informanterna. För att få en ökad 

förståelse för hur hotellbranschen i Stockholm kommun ser ut, har vi bland annat använt 

Internet och företags hemsidor som källa. 

2.3 Undersökningsnivå
Uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats och grundas på att öka förståelsen för hur 

konkurrensen ser ut inom hotellbranschen i Stockholm kommun. Arbetet är av en deskriptiv 

karaktär, vilket innebär att resultaten beskriver hur konkurrensen uppfattas av aktörerna. 

Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats, då den utgår från teorier och modeller för att 

undersöka om dessa tillämpas i verkligheten. 

2.4 Käll- och metodkritik
Då uppsatsen endast fokuserar på två hotell och hur de uppfattar konkurrensen kommer 

överförbarheten att begränsas. Om uppsatsen istället hade valt att granska fler objekt hade 

detta medfört ett mer representativt resultat om konkurrensen inom hotellbranschen. Då 

uppsatsen grundas på intervjuer med de marknadsansvarige på de två hotellen kommer deras 

personliga uppfattningar att reflekteras i resultaten. Detta medför att de resultat som uppsatsen 

kommer fram till ej är representativa för hotellbranschen som helhet. De resultat som 

redovisas i uppsatsen kommer även att påverkas av våra egna tankar och erfarenheter, då det 

är dessa tankar och erfarenheter som ligger till grund för vår förmåga att analysera och tolka.

Då uppsatsen endast innefattar två objekt medför detta att överförbarheten och reliabiliteten är 

relativt låg. Då informanternas svar påverkas av omvärldsfaktorer, samt dem som genomför 

intervjun, kan resultaten av en framtida undersökning komma till annorlunda slutsatser, detta 

medför en relativt låg validitet. Datan som ingår i undersökningen är främst primär då den 

kommer direkt ifrån källan, det vill säga informanterna, men innehåller även inslag av 

sekundär data i form av statistik från sammanställningar av bland annat SHR. 
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Grönroos fyra strategiskt grundläggande perspektiv gällande konkurrens anser vi är något 

missvisande i denna uppsats då Grönroos antyder att man ej kan kombinera prisperspektivet 

och tjänsteperspektivet då dem är ömsesidigt uteslutande. Detta är något som vi ej håller med 

om då våra resultat visar på att man i praktiken kan kombinera de två perspektiven. 
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3. Referensram
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen som uppsatsen kommer att vila på,

samt vilka avgränsningar som gjorts inom de valda teorierna. Avsnittet kommer även att 

presentera tidigare forskning inom ämnet, såsom vetenskapliga artiklar och tidigare 

uppsatser. 

3.1 Teorier och modeller

3.1.1 Konkurrentanalysmodellen

Konkurrentanalysmodellen utgår ifrån att på djupet identifiera konkurrenterna inom en 

bransch. Genom konkurrentanalysmodellen får man bland annat djupare förståelse för hur 

konkurrenterna agerar, vilka deras bakomliggande drivkrafter är samt deras starka och svaga 

sidor. I modellen ingår fem olika komponenter som leder fram till en helhetlig analys av 

konkurrenten. Dessa fem komponenter är; föreställningar, mål, aktuella strategier, styrkor och 

svagheter samt konkurrentens reaktionsprofil. Genom att ha god förståelse för de fyra första 

komponenterna ökar företaget möjligheten att i framtiden kunna förutsäga konkurrentens 

troliga reaktioner och strategival, det vill säga komponent fem18. 

Föreställningar: Denna komponent behandlar tre aspekter. Den första behandlar vad 

konkurrenterna har för förställningar om deras egen position på marknaden, det vill säga om 

de ser sig själva som ledare, efterföljare eller utmanare på marknaden. Den andra aspekten 

behandlar konkurrenternas föreställningar om branschen och konkurrenterna, det vill säga vad 

konkurrenterna anser om branschen och dess konkurrenter. Den tredje komponenten 

behandlar vad konkurrenterna har för syn på marknaden och efterfrågan, det vill säga hur 

                                                
18 Porter – Konkurrensstrategier, s. 65-68

Mål

Konkurrentens 
reaktionsprofil

Föreställningar

Styrkor & 
svagheter

Aktuella 
Strategier

Modell 1
Konkurrentanalys
Källa: Porter
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konkurrenterna ser på marknadens tillväxt och utveckling samt hur detta kan komma att 

påverka efterfrågan i framtiden19.

Mål: Denna komponent granskar vad konkurrenterna har för mål och visioner dels idag men 

även i framtiden. Målen kan avslöja vilken riktning konkurrenterna kommer att utvecklas. Det 

kan dels vara ekonomiska mål men även mer subtila mål. Målen kan både vara uttalade och 

outtalade, vilket betyder att några mål är lätta att upptäcka medan andra finner man bara om 

man läser mellan raderna20. 

Aktuella strategier: Konkurrenterna kan använda sig av tre bas strategier inom denna 

komponent. Dessa är Porters tre generiska strategier, kostnadsöverlägsenhet, differentiering 

och fokusering. Om konkurrenterna använder sig av kostnadsöverlägsenhet innebär det att 

dem har lägre styckkostnader än konkurrenterna. Lågkostnadsposition kan skapas genom 

ständiga effektiviseringar och åtgärder som minimerar kostnader i alla led i produktionen. Om 

konkurrenterna istället använder sig av differentiering innebär detta att dem eftersträvar att 

producera produkter eller tjänster som upplevs unika tackvare att de skiljer sig från de övriga 

produkterna eller tjänsterna på marknaden. Den tredje strategin som konkurrenterna kan 

använda sig av är fokusering, vilket innebär att konkurrenterna koncentrerar sig på att 

behandla vissa målgrupper och segment bättre än andra21. 

Styrkor och svagheter: Denna komponent utgår ifrån att identifiera konkurrentens styrkor 

respektive svagheter gentemot de övriga aktörerna. Aktörernas styrkor och svagheter kan 

bland annat ligga i organisationen och i produkterbjudanden. Att identifiera konkurrenters

styrkor och svagheter är ett sätt att identifiera de hot och möjligheter som finns inom 

branschen22.

Konkurrentens reaktionsprofil: Denna komponent utgår ifrån konkurrenternas mål, aktuella 

strategier och antaganden. Utifrån dessa tre punkter kan man analysera konkurrenternas 

möjligheter att bland annat öka tillväxten och dess marknadsandelar. En av de viktigaste 

delarna i att analysera konkurrenternas möjligheter är att granska deras finansiella resurser då 

                                                
19 Porter – Konkurrensstrategier, s. 65-68
20 Ibid, s. 65-68
21 Ibid, s. 65-68
22 Ibid, s. 65-68
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stora finansiella medel medför att konkurrenterna kan genomföra strategier i större 

utsträckning23. 

Avgränsningar:

Syftet med konkurrentanalysmodellen är att ge en ingående beskrivning av hur en aktör ser på 

dess konkurrenter och ger möjlighet att förutspå strategier och förändringar. Uppsatsen 

kommer endast att använda konkurrentanalysmodellen för att skapa en överskådlig 

beskrivning av de två aktörernas syn på konkurrensen inom branschen samt de respektive 

aktörernas nuvarande mål och strategier. 

3.1.2 Porters fem konkurrentkrafter

Porter har tagit fram och utvecklat en modell som ett hjälpmedel för att analysera branscher 

och dess struktur. Modellen innefattar fem komponenter som skall undersökas; inre 

konkurrens, hot om substitut, hot från nyetableringar, leverantörernas makt och slutligen 

kundernas makt. Genom att använda dessa fem komponenter kan man utvärdera och bedöma 

statusen på en marknad, samt förutsäga en möjlig utveckling24. 

Inre konkurrens behandlar bland annat hur många det är som konkurrerar på marknaden, det 

vill säga hur intensiv konkurrensen är. Inre konkurrensen beskriver även hur de olika 

företagen på marknaden väljer att konkurrera25.

När Porter pratar om hot mot substitut menar han de företag som har liknande produkter som 

kan komma att stjäla marknadsandelar från det egna företaget. Produkterna som ses som 

                                                
23 Porter – Konkurrensstrategier, s. 65-68
24 Besanko et al. – Economics of Strategy, s. 313 - 318
25 Ibid, s. 313-318
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substitut behöver ej vara exakt likadana, men så länge de fyller samma funktion för kunden är 

det ett potentiellt hot26. 

Om det är en attraktiv marknad med låga inträdesbarriärer är det troligt att det kommer att 

komma nyetablerare på marknaden. Detta medför två effekter, dels så innebär det att 

nyetablerarna delar upp marknadens efterfrågan bland fler aktörer, samt att dem minskar 

marknadskoncentrationen och därmed ökar konkurrensen27.  

Både leverantörer och kunder har en viss makt över företagen. Deras makt kan analyseras 

bland annat utifrån hur viktiga företagets komponenter är för leverantören/kunden. 

Leverantörer och kunder har makt att omförhandla avtal för att erhålla nyttor från lönsamma 

industrier28. 

Avgränsningar:

Då uppsatsen avgränsas till att endast titta på hur konkurrensen ser ut inom hotellbranschen 

kommer vi främst att titta på den inre konkurrensen, substitut och nyetableringar i Porters 

modell. Anledningen till att uppsatsen endast kommer att titta på dessa delar grundas på att 

uppsatsen bygger på att få en förståelse för hur branschen ser ut utifrån de valda aspekterna. 

För att få en förståelse för hur den inre konkurrensen ser ut kommer uppsatsen att redogöra 

för hur de respektive hotellen uppfattar den rådande konkurrensen.  

3.1.3 Grönroos fyra strategiskt grundläggande perspektiv gällande konkurrens

Grönroos presenterar fyra strategiskt grundläggande perspektiv gällande konkurrens. De fyra 

perspektiven behandlar olika strategier som företag kan använda när de konkurrerar med 

konkurrenter inom en bransch29.

Det första perspektivet är ett kärnproduktperspektiv som menar att de främsta 

konkurrensfördelarna kommer från kärnproduktens kvalitet. Perspektivet menar att företaget 

använder kvaliteten för att skilja sitt erbjudande från konkurrenterna. Grönroos menar att 

företag som har en varaktig teknologisk fördel kan ha glädje av kärnproduktperspektivet. De 

företag som beslutar sig för att använda detta perspektiv och saknar de teknologiska fördelar 

                                                
26 Besanko et al. – Economics of Strategy, s. 313-318
27 Ibid, s. 313-318
28 Ibid, s. 313-318
29 Grönroos - Service management: ledning, strategi, marknadsföring i serviceföretag, s. 15-18
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som krävs hamnar ofta i en prisfälla. Grönroos poängterar att tjänster är en nödvändig del i 

kundrelationer, dock saknar de strategiska roller30. 

Det andra perspektivet är ett prisperspektiv som menar att de främsta konkurrensmedlen är 

låga priser. Detta perspektiv ser priset som det viktigaste inslaget i kundens värdeskapande 

process. Detta perspektiv menar att tjänster får en lägre prioritet då erbjudandet av ytterligare 

tjänster ej är värdeskapande. Grönroos menar att om ett företag kan upprätthålla bestående 

kostnadsfördelar är detta perspektiv rimligt att utgå ifrån. Han menar vidare att även om ett 

företag har en godtagbar vinstmarginal för framtida investeringar, men om kostnadsfördelen 

försvinner kan detta bli en osäker strategi då konkurrenterna kan driva ner priser och detta 

medför att företaget kan förlora möjligheten att utvecklas31.   

Det tredje perspektivet är ett imageperspektiv. Detta perspektiv menar att företag använder 

olika marknadskommunikationer för att skapa immateriella värden utöver kärnproduktens 

värde. Detta perspektiv fodrar att företaget har en attraktiv och funktionell kärnprodukt att 

utgå ifrån. I detta perspektiv ses kärnprodukten som utgångspunkten i skapandet av kundvärde 

men det främsta bidraget till kundens värdeskapande processer är det varumärke företaget 

skapar genom marknadsföring. Detta perspektiv kräver även stora satsningar på 

marknadskommunikation. Grönroos menar att om företaget ej har kapital att göra dessa 

satsningar kommer produkten förlora dess dragningskraft eller drivas ut av konkurrenter32. 

Det fjärde perspektivet är ett tjänsteperspektiv som innebär att tjänsteinnehållet i 

kundrelationer har en strategisk betydelse. Inom detta perspektiv har priset en mindre 

betydelse än kostnaderna för kunderna på lång sikt. Detta perspektiv menar att genom 

utvecklandet av kundrelationens alla delar till ett totalerbjudande, kan företag utveckla 

kundrelationer. Detta medför att kunden får tjänster utöver kärnprodukten. Enligt detta 

perspektiv är kärnerbjudandet förutsättningen för framgång, men de tjänster utöver detta 

bildar tillsammans med kärnprodukten ett totalt tjänsteerbjudande. Detta totala 

tjänsteerbjudande avgör om företaget blir framgångsrikt eller ej. Perspektivet poängterar att 

företaget kan besegra konkurrenter som använder samma pris och kvalitet på sina 

kärnprodukter genom erbjudandet av de tjänsterna utöver kärnprodukten33.

                                                
30 Grönroos - Service management: ledning, strategi, marknadsföring i serviceföretag, s. 15-18
31 Ibid, s. 15-18
32 Ibid, s. 15-18
33 Ibid, s. 15-18
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3.2 Tidigare forskning

3.2.1 Vetenskapliga artiklar inom ämnet

För att få en ökad förståelse för marknadsföringsstrategier har det tagits hänsyn till tre tidigare 

vetenskapliga artiklar inom ämnet. Den första artikeln som använts är Marketing strategy and 

differential advantage, som lägger vikt vid att man skall vidga sitt tänkande gällande 

marknadsföring och använda mätsystem för att illustrera konkurrerande investeringar, 

marknadsföringsstrategier och differentierade fördelar. Den andra artikeln som uppsatsen 

hänvisar till är Understanding marketing strategy and differential advantage, som förklarar 

vad som menas med marknadsföringsstrategi och att ett krav för att kunna utvärdera och 

förstå avsikten och omfattningen av en strategi är ett konceptuellt ramverk. Huvudsyftet med 

artikeln är att skapa förståelse för det konceptuella ramverk som presenteras. Ramverket 

identifierar variabler av intresse samt föreslår hypoteser om dess beteende. Den tredje artikeln 

är Does competitive environment moderate the market orientation-performance relationship, 

och handlar om att studier på senare tiden har visat stöd på positiva relationer mellan 

marknadsorientering och prestation. Författaren diskuterar även hur konkurrensomgivningen 

påverkar styrkan av orienteringsprestationens relation och att om den påverkar det fokus som 

ligger på extern betoning inom en marknadsorientering. Den fjärde och sista artikeln är A 

marketing view of competition, som diskuterar vad konkurrens innebär och granskar 

konkurrens utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Artikeln identifierar även 13 aspekter inom 

teorier gällande konkurrens som hjälper till att definiera och konkretisera begreppet 

konkurrens. 

3.2.2 Tidigare uppsatser inom ämnet

En studie om småföretagens konkurrensstrategier inom den svenska modebranschen

Denna uppsats bygger på en studie gällande två småföretag inom den svenska 

modebranschen. Uppsatsen undersöker vilka konkurrensstrategier som är avgörande för 

etablering av småföretag på den svenska modemarknaden. Uppsatsen undersöker även om 

företagen använder sig av de teorier som vi använder sig av i den teoretiska referensramen. 

Uppsatsen grundas på Porters konkurrensstrategier, branschkonkurrensens drivkrafter, schema 

för konkurrensanalys samt konkurrensstrategins dimensioner. Anledningen till att vi har valt 

att ta med denna uppsats är att den är relevant utifrån teorier och modeller. Denna uppsats 

studieobjekt skiljer sig åt från vårt valda studieobjekt vilket medför att deras slutsatser ej är 

relevanta för vårt arbete. 
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Konkurrensstrategier – en studie om konkurrensen på den svenska kontaktlinsmarknaden

Denna uppsats handlar om hur kontaktlinsföretag bör agera på den svenska marknaden för att 

vara och förbli konkurrensstarka. Uppsatsen grundas på att marknader mognar och att det 

finns en ökande konkurrens och att dessa två bidrar till att det blir allt viktigare för företag att 

välja rätt strategi. Utgångspunkten för uppsatsen är konkurrensstrategi, kundvärde, 

kundupplevd strategi samt kundlojalitet. 

Hotellbranschen i Stockholm – en undersökning av konkurrenssituationen och att skapa 

mervärde

Denna uppsats handlar om vilka faktorer, frånsett pris, som är viktiga för att vara 

konkurrenskraftig bland de svenska privatgästerna på Stockholms konkurrensmättade 

hotellmarknad34. Uppsatsens författades under en period när det gick dåligt för 

hotellbranschen i Stockholm, nya aktörer på marknaden ledde till ökad konkurrens. Uppsatsen 

handlar om att hitta lösningar för att identifiera och skapa mervärde för kunden, under 

perioder då det ej räcker med att sätta lägre priser. 

                                                
34 Tommy Hadjacos Söderberg & Ana Victoria Legazpi - Hotellbranschen i Stockholm – en undersökning av 
konkurrenssituationen och att skapa mervärde, Södertörns Högskola 05, 
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4. Sammanställning av empiri
I detta avsnitt ges en kort presentation av hur hotellbranschen i Stockholm kommun ser ut i 

dagsläget. Det kommer även att presenteras en kort beskrivning av de två hotellen som ingår i 

uppsatsen. Slutligen presenteras en sammanfattning av de två intervjuer som genomförts med 

försäljningschefen/marknadsansvarige på Clarion Hotel Stockholm samt 

marknadsföringschefen på Scandic Continental. 

4.1 Hotellbranschen i Stockholm kommun
I Stockholm kommun finns det i dagsläget 119 hotell som tillsammans har 13 423 rum. Dessa 

119 hotell är uppdelade på följande sätt; 22 stora hotell som erbjuder fler än 200 rum, 49 

medelstora hotell som erbjuder mellan 60 till 200 rum samt 48 små hotell som erbjuder färre 

än 60 rum (för en mer detaljerad lista, se bilaga 2)35. Efter ett par år med svag tillväxt och 

utveckling är hotellbranschen just nu inne i en positiv utvecklingsfas (för vidare information, 

se bilaga 3)36. De totala logiintäkterna för Stockholm kommun ökade under 2006 med 11,6 

procent och detta är bara en av många siffror som tyder på en positiv utveckling inom 

hotellbranschen (för vidare information om dessa siffror, se bilaga 1). Som tidigare nämnts i 

uppsatsen var den genomsnittliga beläggningen 69 procent under 2006. Av den totala 

beläggningen stod affärsresenärerna för 64 procent i Stockholm kommun. 

Det finns olika alternativ till logi som resenärerna kan välja utöver hotell. Till de tydligaste 

substituten hör bed and breakfasts, campingar och vandrarhem. I Stockholm kommun finns 

det allt som allt 16 bed and breakfasts som erbjuder resenärerna ett alternativt boende37. Ett 

ytterligare alternativ till att bo på hotell är att bo på en av de 31 campingar som finns spridda 

inom kommunen, dessa är av varierande storlek och standard38. Ett stort hot till hotellen i 

kommunen är de vandrarhem som finns tillgängliga. Inom kommunen finns det totalt 68 

vandrarhem som erbjuder logi till mer förmånliga priser39.

Ett tydligt tecken på att hotellbranschen befinner sig i en positiv utveckling är de planerade 

hotellprojekten inom kommunen. Fram till år 2009 planeras bygget av tio ytterligare hotell i 

Stockholm kommun. Dessa tio nyetableringar är av varierande storlek och åtta av dessa hotell 

tillhör kategorin medelstora eller stora hotell40.  

                                                
35 Kontakt via e-post med Maria Lycknert, Regionansvarig SHR Stockholm
36 http://www.shr.se/upload/dokument/Fakta%20&%20statistik/omsattning.pdf
37 http://www.bedandbreakfastinsweden.com/?country=3&state=359&city=0&language=8&s=Stockholm%20City
38 http://www.stockholmtown.com/templates/iframe____8462.aspx
39 http://www.stockholmtown.com/templates/iframe____8463.aspx
40 Mailkontakt med Maria Lycknert, Regionansvarig SHR Stockholm
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4.2 Hotellbeskrivning
Clarion 
Clarion Hotel Stockholm ingår i koncernen Choice Hotels Scandinavia AS, vilket är en av 

Nordens ledande hotellkedjor. Koncernen innefattar över 150 hotell under fem olika 

varumärken, Comfort, Quality, Quality Resort, Clarion Collection och Clarion på den 

nordiska marknaden. Choice Hotels Scandinavia ingår i sin tur i Choice Hotels International 

som har över 5000 hotell i 40 länder världen över. Varumärket Clarion lägger stort fokus vid 

konst och design i samband med upplevelser i dess verksamhet41. 

Uppsatsen har valt att titta närmare på Clarion Hotel Stockholm som ligger beläget på 

Ringvägen på södermalm i Stockholm. Hotellet startade sin verksamhet 2003 med visionen att 

vara Stockholms ledande mötesplats. Hotellet har sammanlagt 532 rum samt konferenslokaler 

för totalt 1000 personer. Clarion Hotel Stockholm är ej stjärnklassificerat enligt Sveriges 

Hotell- och Restaurangföretagares (SHR) klassificeringssystem, men anses trots det ingå i 

kategorin fyra stjärnor42. 

Scandic 
Scandic är även dem en av de ledande hotellkedjorna inom Norden med totalt 129 hotell i 

sammanlagt nio länder. Det största antalet hotell återfinns i Sverige, där Scandic har 66 hotell 

med sammanlagt 12 650 rum. Kedjan erbjuder resande för alla individuella behov, allt ifrån 

affärsresenärer till småbarnsfamiljer. Scandic har som mål att erbjuda resande som är enkelt 

och tillgängligt för alla och verksamhet baseras på ett ”nordiskt sunt förnuft”, vilket innebär 

att dem har ett tydligt fokus på det nordiska ursprunget. Scandic arbetar efter att gästen skall 

få en avslappnad hotellupplevelse. Kedjan ägdes tidigare av Hilton men ägs sedan 2 mars 

2007 av investmentbolaget EQT43. EQT Partners AB är ett investeringsbolag som grundades 

1994 av Investor AB och amerikanska AEA Investors Inc. EQT har som grundläggande 

affärsidé att erbjuda utvalda företag bättre möjlighet för tillväxt i ägarstrukturer, som såväl 

industriellt som marknadsmässigt är fördelaktiga och dessutom erbjuder tillgång till 

riskkapital för expansion44.

Vi har valt att titta närmare på Scandic Continental som är beläget på Vasagatan i centrala 

Stockholm och har 268 rum. Då Scandic Continental har affärsresenärer som huvudsaklig 

                                                
41 http://www.choicehotels.no/sv/om-choice-hotels/fakta/
42 Försäljningschef & Marknadsansvarig på Clarion Hotel Stockholm (2007-11-20)
43 http://www.scandic-hotels.se/assets/SC/cms/live/site-images/pdfs/Facts_about_Scandic_SE07-04-26.pdf
44 http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=A374078&i_word=eqt
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målgrupp erbjuder dem effektiva, centralt belägna mötesplatser för upp till 100 personer. 

Scandic Continental är ej stjärnklassificerat enligt SHR:s klassificeringssystem, men anses 

trots det ingå i kategorin fyra stjärnor.  

4.3 Sammanfattning av intervjuer
I detta avsnitt ges en sammanfattning av de två intervjuer som har genomförts. För kompletta

intervjuer med frågor och svar, se bilaga 4. 

Clarion Hotel Stockholm

Clarion Hotel Stockholms affärsidé är Clarion living, not just staying. Hotellet strävar efter att 

skapa en levande miljö för gäster och medarbetare. Hotellets mål är att Clarion Hotel 

Stockholm skall vara en levande mötesplats samt att skapa en livskvalitet för medarbetare och 

för gäster. Då livskvalitet definieras olika och är väldigt individuellt är det en utmaning att 

skapa livskvalitet som värdesätts av alla, men trots det satsar Clarion Hotel Stockholm mycket 

på att skapa livskvalitet som många kan relatera till. Hotellet satsar mycket på personal och 

rekrytering, en viktig faktor är att ha rätt person på rätt plats samt att kontinuerligt 

vidareutveckla befintlig personal. 

Clarion Hotel Stockholm valde vid lanseringen att positionera sig som mötesplatsen nummer 

ett i Stockholm och detta jobbas det hårt utifrån. Tackvare den ökade efterfrågan på 

marknaden har hotellet kunnat profilera sig tydligt med att vara mötesplatsen nummer ett och 

då är det ej bara möten i form av kongresser och konferenser utan även möten mellan 

människor.

Hotellets främsta målgrupp är affärsresenärer. Hotellet erbjuder 19 konferenslokaler vilket gör 

att väldigt stor fokus ligger på att fylla de lokalerna i kombination med logi. Clarion Hotel 

Stockholm har 532 rum och en genomsnittlig beläggning på 70 procent per år. I dagsläget 

utgör affärsresenärer ungefär 45 procent av beläggningen. 

Clarion Hotel Stockholm konkurrerar mycket med andra storstäder internationellt, det finns ej 

många hotell i Stockholm som har sådan stor kapacitet som Clarion Hotel Stockholm gällande 

antalet rum i kombination med möteslokaler. Detta innebär att hotellet konkurrerar med 

övriga storstäder som Wien, Berlin och Barcelona. 

Clarion Hotel Stockholm anser att de starkaste konkurrenskrafterna utgörs av dem som kan 

leverera någonting annorlunda. Den största aspekten som gör någon skillnad är enligt Clarion 
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Hotel Stockholm möjligheten att leverera annorlunda upplevelser och något extra. En av de 

största källorna till konkurrens enligt hotellet är hur marknaden ser ut i stort, samt vilket utbud 

som finns på marknaden. Hur marknaden ser ut är en yttre faktor som hotellet ej kan påverka, 

men däremot har dem möjlighet att påverka de inre faktorerna såsom upplevelser och 

innehåll.

Clarion Hotel Stockholms direkta konkurrenter är de övriga storstäderna i Europa, såsom 

Wien, Berlin och Barcelona. I Stockholm anser hotellet att Sheraton och Grand Hotell är de 

främsta konkurrenterna när det gäller stora möten. När det kommer till affärslogi ser Clarion 

Hotel Stockholm de övriga hotellen på och runt södermalm som dem största hoten. När det 

kommer nya hotell på marknaden ser Clarion Hotel Stockholm det främst som en öppning av 

nya möjligheter. Dem jobbar fortfarande efter samma mål och visioner och ändrar ej alltför 

många strategier, men det är klart att vissa strategier måste förändras. Tackvare att den stora 

nyetableraren på marknaden, Clarion Sign Norra Bantorget, tillhör Clarion Hotel Stockholm 

egna koncern tror dem att detta kommer att öppna upp för nya möjligheter. Hotellet ser det 

främst som positivt att det kommer nya aktörer på marknaden, då det behövs fler hotell i 

Stockholm för att locka de stora internationella mötena. 

Clarion Hotel Stockholm anser att en av deras starkaste konkurrensfördelar är kapaciteten, 

men även innehåll, såsom konst, design och musik. Hotellet arbetar mycket med personalen 

och att få fram det personaliga hos varje individ. Hotellet konkurrerar med produkten och 

värde men ej med pris. En strategi som hotellet använder utgår ifrån ett fokus på affärsidén 

Clarion living not just staying vilket innebär att dem fokuserar mycket på att skapa en 

livskvalitet för gästen genom konst, musik och design. Clarion Hotel Stockholm ser det som 

fördelaktigt att dem tillhör en stor kedja då stora företag ofta vill knyta avtal med hotell där 

det finns en stor täckning. Avtal är en väldigt viktig del i konkurrensen om affärsresenärer 

enligt Clarion Hotel Stockholm.  

Scandic Continental

Scandic Continental har som affärsidé att erbjuda resande som är enkelt och tillgängligt för 

alla. Hotellets mål och vision är att tillhandahålla ett enkelt resande, och eftersom Scandics 

hotell finns på många platser blir det enkelt att resa med Scandic. Scandic som koncern anser 

sig vara marknadsledande i dagsläget och att dem har ett av de starkaste varumärkena inom 

hotellbranschen. Trots att Scandic innehar en stark position idag knappar konkurrenter hela 
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tiden in och det kommer ständigt nya hotell. Scandic ser Choice som en av deras största 

konkurrenter och ett stort hot då de är väldigt aktiva på marknaden.

Scandic Continentals största målgrupp är affärsresenärer, men under de perioder av året som 

affärsresenärernas resande minskar fokuserar hotellet istället på fritidsresenärer. En av 

anledningarna till att affärsresenärer är i fokus är det läge på vilket hotellet är beläget. 

Hotellets centrala läge medför att det blir lätt för affärsresenärerna att ta sig till och från 

hotellet med de närliggande kommunikationerna. Scandic Continental har en genomsnittlig 

beläggning på 81 procent per månad, detta är beräknat på de 268 rum som hotellet erbjuder. 

Ungefär 65-70 procent av beläggningen utgörs av affärsresenärer. 

Scandic Continental anser att konkurrensen inom branschen är jätte tuff. Hotellen på 

Vasagatan konkurrerar inte bara om samma resenärer men även om de resenärer som är 

villiga att betala mest. Faktorer som hotellet konkurrerar med är faktorer såsom läget, pris, 

mjukvara och hårdvara. Med mjukvara menas service och den känsla som man upplever på 

hotellet, samt personalen på hotellet. Med hårdvara menas bland annat inredning, utförande 

samt koncept. Hotellet konkurrerar även med kedjetillhörighet och personal. Personalen 

jobbar ständigt med att gästerna skall känna sig hemma och väl bemötta. Personalen på 

hotellet arbetar efter tre ledord: vänlighet, enkelhet och bekvämlighet. En ytterligare 

konkurrensstrategi som Scandic Continental använder sig av är tillgänglighet, dem försöker se 

till att det alltid finns rum kvar, men det innebär att de sista rummen blir lite dyrare. Scandic 

Continental har avtal med olika företag men ligger under snittet för avtal med företag inom 

koncernen. En anledning till detta är hotellets centrala läge, de behöver ej ha lika många avtal 

då dem får affärsresenärer ändå. 

Scandic Continental anser att de största källorna till konkurrens inom branschen är läge och 

pris. Även om läget ej kan påverkas i stor utsträckning kan man jobba med att presentera läget 

och det görs i all marknadsföring. När det gäller pris måste hotellet hela tiden vara 

uppmärksamma på vad gästerna kan tänkas vilja betala för ett rum. Det gäller att sätta rätt pris 

för att maximera det gästen är villig att betala. En strategi för att hantera priset är att sätta 

priser efter datum, vilket innebär att hotellet sätter högre priser under perioder då dem vet att 

de kan ta mer betalt. 

Scandic Continentals direkta konkurrenter är de andra stora hotellen som ligger på Vasagatan. 

Till de indirekta konkurrenterna hör de hotell som ligger i den andra ”ringen” geografiskt sätt, 
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det vill säga de hotell som är belägna i andra delar av Stockholms stadskärna. Hotellet 

genomför löpande undersökningar för att bevaka konkurrenter och dess agerande, men även 

undersökningar om efterfrågan på marknaden. När det kommer till frågan om nyetableringar 

på marknaden anser Scandic Continental att det till största del är positivt. Clarions nya hotell 

vid Norra Bantorget tror Scandic Continental kommer att locka fler resenärer till Stockholm i 

samband med kongresser och konferenser, vilket kommer att öka efterfrågan på rum även hos 

Scandic. 
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5. Analys och tolkning

I detta avsnitt kopplas samman de teorier som tidigare redovisats med empirin. Först kommer 

konkurrentanalysen att ge en överskådlig blick över aktörerna, därefter kommer Porters fem 

konkurrenskrafter med fokus på den inre konkurrensen, substitut och nyetablerare. Den sista 

teorin som kopplas samman med empirin är Grönroos fyra strategiskt grundläggande 

strategier. Efter detta presenteras vår tolkning av resultatet samt förslag på framtida 

forskning inom ämnet. 

5.1 Analys av resultat

5.1.1 Konkurrentanalysmodell - Clarion Hotel Stockholm

Clarion Hotel Stockholm har föreställningar om att vara mötesplatsen nummer ett i 

Stockholm, detta tackvare hotellets kapacitet i form av logi i samband med konferenslokaler. 

Hotellet valde redan vid starten att fokusera på att bli marknadsledande inom konferens och 

Föreställningar
- Mötesplats nummer ett
- Positiv utveckling för   
  branschen och ökad  
  efterfrågan
- Marknadsledande

Konkurrentens reaktionsprofil
- Förtydliga upplevelsen
- Ta marknadsandelar på 
   internationell marknad

Aktuella strategier
- Fokus på livskvalitet genom 
konst, musik och design
- Företagsavtal
- Konkurrerar med produkten

Styrkor
- Kapacitet, både logi och  
  konferenslokaler
- Innehåll
- Personal
- Kedjetillhörighet

Svagheter
- Läge

Mål
- Skapa livskvalitet
- Skapa upplevelse genom 
   konst, musik och design
- Fortsätta vara mötesplats  
  nummer ett i Stockholm
- Bli sedd som en stor  
  mötesplats i övriga Europa

Modell 3
Konkurrentanalysmodell 
Clarion Hotel Stockholm
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logi. När det kommer till Clarion Hotel Stockholms syn på marknadens tillväxt och 

efterfrågan ser dem endast en positiv utveckling. Detta grundas på tron att det ökade antalet 

hotell i Stockholm kommer att leda till större möten och kongresser, vilket kommer att leda 

till en ökad beläggning för hotellaktörerna i Stockholm kommun. Hotellet har som mål att 

även i framtiden anses som den främsta mötesplatsen i Stockholm kommun, men även att 

expandera till att ses som en stor mötesplats för övriga Europa. Hotellets affärsverksamhet 

genomsyras av att skapa livskvalitet för gästerna i form av upplevelser i samband med konst, 

musik och design. Clarion Hotel Stockholm har valt att endast konkurrera med produkten som 

de tillhandahåller, snarare än att konkurrera med prisöverlägsenhet. Detta knyter an till en av 

hotellets tydligare strategier som fokuserar på att skapa livskvalitet genom konst, musik och 

design. När det kommer till affärsresenärer konkurrerar hotellet med övriga aktörer på 

marknaden genom att knyta företagsavtal. 

En stor konkurrensfördel som Clarion Hotel Stockholm besitter är dess kapacitet både när det 

gäller logi och konferenslokaler. Detta gör att konkurrensen blir mindre påtaglig då det ej 

finns många andra aktörer med likvärdig kapacitet i Stockholm kommun. En ytterligare 

konkurrensfördel som hotellet har är dess starka varumärke, men även tillhörigheten till en 

stor och välkänd hotellkedja. En relativ svaghet som Clarion Hotel Stockholm har är dess 

läge, vilket gör att hotellet ej är beläget i direkt anslutning till kommunikationer till och från 

flygplatser. Detta kan medföra att hotellet går miste om de resenärer som har ett tidsbegränsat 

schema och därmed söker sig till hotell med direkt anslutning till kommunikationer till och 

från flygplatser. I framtiden tror sig Clarion Hotel Stockholm kunna plocka ytterligare 

marknadsandelar, speciellt genom en tydligare fokus på upplevelser för gästerna. Clarion 

Hotel Stockholm har även en vision om att ett framtida samarbete mellan hotellen i 

Stockholm kommun kan komma att gynna alla aktörerna inom hotellbranschen, då man 

genom ett samarbete kan locka de stora kongresserna till Stockholm. 
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5.1.2 Konkurrentanalysmodell - Scandic Continental

Scandic Continental har en föreställning om att vara marknadsledande inom hotellbranschen i 

Stockholm kommun i dagsläget. En av anledningarna till detta är att hotellet har ett starkt 

varumärke och många återkommande gäster. Scandic Continental anser att konkurrensen 

inom branschen är extremt tuff vilket medför att konkurrenterna ständigt närmar sig och hotar 

hotellets position som marknadsledare. Hotellet har som målsättning att tillhandahålla ett 

enkelt resande som är tillgängligt för alla. Scandic Continental eftersträvar att alla skall känna 

sig välkomna och väl bemötta på hotellet. Scandic Continental arbetar utifrån fem 

huvudsakliga strategier i dess marknadsföring. Hotellet väljer främst att konkurrera med dess 

centrala läge samt prissättning. En fokus på tillgänglighet är ytterligare en variabel som 

innefattas i hotellets strategier, dem försöker se till att det alltid finns rum tillgängliga. En 

annan välkänd strategi inom hotellbranschen är revenue management vilket hotellet arbetar 

mycket med. Revenue management innebär att man sätter rätt pris vid rätt tillfälle, vilket 

Föreställningar
- Marknadsledande
- Choice ett stort hot men dess 
   nya hotell är mest positivt
- Tuff konkurrens

Konkurrentens reaktionsprofil
- Öka beläggning under perioder 
  med låg beläggning
- Plockar markandsandelar

Aktuella strategier
- Revenue management
- Löpande undersökningar
- Tillgänglighet
- Konkurrerar med läge och 
  pris

Styrkor
- Starkt varumärke
- Läge
- Personal

Svagheter
- Kapacitet gällande logi och 
konferens

Mål
- Tillhandahålla enkelt resande
- Tillgängligt för alla
- Alla skall känna sig välkomna

Modell 4
Konkurrentanalysmodell
Scandic Continental
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medför att hotellets priser varierar i takt med faktorer såsom efterfrågan på marknaden. 

Scandic Continental genomför även löpande konkurrent- och kundundersökningar för att få en 

insikt i förändringar inom branschen och på marknaden. 

En av hotellets främsta styrkor är dess kända varumärke med en 40-årig historia inom 

branschen45. En annan styrka som hotellet spelar mycket på är dess centrala läge, vilket gör 

det lätt för gästerna att ta sig till och från hotellet med de närliggande kommunikationerna. En 

av Scandic Continentals relativa svagheter är dess begränsade kapacitet när det kommer till 

logi och konferenslokaler. Detta gör att hotellet ej kan vara med i konkurrensen om de större 

kongresserna som äger rum i Stockholm kommun. Scandic visar tendenser på ett missnöje 

gällande beläggning under vissa perioder av året vilket är något som hotellet försöker 

kompensera genom ökade satsningar inom marknadsföringen. Trots en relativt lägre 

beläggning under vissa perioder fortsätter Scandic Continental att plocka marknadsandelar. 

5.1.3 Porters fem konkurrenskrafter 

Den inre konkurrensen inom hotellbranschen i Stockholm kommun utgörs i dagsläget av 119 

hotell som tillsammans erbjuder drygt 13 000 rum. Då alla hotell ej konkurrerar med varandra 

har vi valt att dela in dem i tre olika grupper efter antal rum, små hotell, medelstora hotell och 

stora hotell. Hotellen är fördelade på så sätt att det finns 48 hotell som tillhör gruppen små 

hotell, 49 hotell som tillhör gruppen medelstora hotell samt 22 hotell som tillhör gruppen 

stora hotell. Många hotell ingår i större hotellkedjor såsom Choice, Scandic, Radisson SAS, 

Rica och Hilton. Utöver hotell med kejdetillhörighet finns det även många fristående hotell 

runt om i kommunen. För en mer detaljerad lista över de hotell som finns i Stockholm 

kommun, se bilaga 3. Det finns ytterligare faktorer utöver storlek som skiljer de 119 hotellen 

                                                
45 Charlotte Amnebjer, markandsföringschef på Scandic Continental

Substitut

Leverantörers
makt

Kunders 
makt

Inre 
konkurrens

Nyetableringar

Modell 5
Porters fem konkurrenskrafter
Hotellbranschen
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åt. En av de tydligaste särskiljande faktorerna är produkten som erbjuds. De olika hotellen 

erbjuder differentierade utbud med olika tilläggstjänster, även detta gör att alla hotell långt 

ifrån konkurrerar med varandra. Ett hotell som endast erbjuder de grundläggande faktorerna; 

gemensamma toaletter, varm och kallt vatten på rummen, centralvärme, frukostservering samt 

tillträde dygnet runt, konkurrerar knappast med ett hotell med bemannat gym, 

luftkonditionering, pool samt bastu och relaxavdelning. 

En växande trend inom hotellbranschen är att man som aktör försöker leverera något unikt 

och speciellt för att profilera sig. Detta är speciellt vanligt bland de hotell som ej ingår i en 

större hotellkedja. Hotell med kedjetillhörighet knyter återkommande gäster via 

lojalitetsprogram men detta kan ej fristående hotell förlita sig på då dem ofta ej har 

lojalitetsprogram. Ett av de mest populära sätten att profilera sig i dagsläget är att satsa på 

design, form och färg46.  

För att få en tydligare överblick över vilka hotell som konkurrera på samma villkor kan man 

konstruera en modell över strategiska grupper. Just i det här fallet har vi valt att använda 

hotellens storlek samt tilläggstjänster för att placera sex hotell i tre strategiska grupper.

Hotellstorlek 

Sheraton Stockholm 
Radisson SAS Royal Viking

Scandic Continental
Clarion Hotel Stockholm

Hotell Oden
Crystal Plaza Hotel

Tilläggstjänster

                                                
46 Färg och form får rum på svenskt designhotell – artikel ur DN skriven av Cecilia Jacobsson, 2007-11-30

Modell 6
Strategiska grupper inom 
hotellbranschen i Stockholm 
kommun

Scandic Continental
Clarion Hotel Stockholm
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I den första gruppen finns två hotell som uppfyller kraven för femstjärniga hotell utifrån 

SHR:s stjärnklassificeringssystem, det vill säga hotell som har; pool och/eller bemannat gym, 

och/eller bemannad bastu-relaxavdelning, luftkonditionering, safebox på rummen, generellt 

exklusiv inredning samt sviter. Dessa hotell ingår även i kategorin stora hotell utifrån vår egen 

indelning av hotellen. I denna strategiska grupp ingår hotell såsom Sheraton Stockholm Hotel 

& Towers och Radisson SAS Royal Viking Hotel.

De hotell som ingå i grupp två är hotell som motsvarar fyrstjärniga hotell utifrån SHR:s 

stjärnklassificeringssystem, det vill säga hotell som uppfyller följande krav; à la carte 

restaurang , minibar/roomservice, hotellet bemannat dygnet runt, internationella TV-kanaler, 

100 procent nätuppkopplade rum, fotokopiering, tvättservice samt inredningskomfort. Dessa 

hotell ingår även de i kategorin stora hotell utifrån vår egen indelning av hotellen. I denna 

strategiska grupp ingår hotell såsom Clarion Hotel Stockholm och Scandic Continental. 

I den tredje och sista strategiska gruppen ingår de hotell som uppfyller de följande kraven; 

privat toalett, badrum, telefon och TV på samtliga rum, tillgång till gäst-PC, hotellet 

bemannat dagtid, hiss samt rökfria rum. Dessa hotell motsvarar trestjärniga hotell utifrån 

SHR:s klassificering. Hotellen i denna strategiska grupp ingår i kategorin medelstora hotell 

utifrån vår egen indelning av hotell. I denna strategiska grupp kan man finna hotell såsom 

Hotell Oden och Crystal Plaza Hotel.  

Denna modell över strategiska grupper klargör ytterligare valet av de två hotellen som ingår i 

undersökningen. Som framhållas i modellen befinner sig de två hotellen, Scandic Continental 

samt Clarion Hotel Stockholm, inom samma strategiska grupp.  

Hotellbranschen i Stockholm kommun är en växande bransch som befinner sig i en positiv 

utvecklingsfas, detta märks tydligt om man granskar statistik gällande de totala logiintäkterna 

som under första halvåret 2007 ökade med 16,4 procent.  Den genomsnittliga beläggningen 

för de 119 hotellen i Stockholm kommun var 69 procent under 2006. Av den totala 

beläggningen stod affärsresenärerna för 64 procent, vilket tyder på att affärsresenärer är den 

viktigaste målgruppen i Stockholm kommun. Granskar man statistik från januari till 

september 2007 ser man en ökning på 5,8 procent gällande antalet sålda rum samt en ökning 

på 3,9 procent gällande antalet disponibla rum i Stockholm kommun. 
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Clarion Hotel Stockholm anser att den rådande konkurrensen i Stockholm kommun är hård då 

det är många aktörer som kämpar om samma gäster. Hotellet anser att ett sätt att undkomma 

den hårda konkurrensen är att leverera någonting annorlunda som gästen värdesätter. Clarion 

Hotel Stockholm anser att den största källa till konkurrens är hur marknaden ser ut i form av 

utbud och efterfrågan. Då efterfrågan sker i olika segment på marknaden medför detta ett hot 

både från direkta och indirekta konkurrenter. Clarion Hotel Stockholm har olika konkurrenter 

i de olika segmenten som betjänas. Tittar man på hotellets huvudsakliga segment, som är 

affärsresenärer i samband med möten och kongresser, återfinns de största konkurrenterna ej i 

Stockholm kommun utan på internationell nivå i övriga Europa. Anledningen till att de största 

konkurrenterna återfinns i övriga Europa beror på att Stockholm kommun saknar hotell med 

önskad kapacitet i form av logi och konferenslokaler. Det finns dock två hotell som erbjuder 

liknande lösningar som Clarion Hotel Stockholm och dessa är Sheraton och Grand Hotell, 

vilket är dem naturligt största konkurrenterna i Stockholm kommun. Tittar man på de 

affärsresenärer som endast söker logi konkurrerar Clarion Hotel Stockholm med andra 

geografiskt närliggande hotell på södermalm såsom Scandic Malmen och Hilton Slussen. 

Trots den hårda konkurrensen plockar Clarion Hotel Stockholm marknadsandelar och har en 

RevPAR på 1,06. När det kommer till beläggning har hotellet en genomsnittlig beläggning på 

70 procent per helår och affärsresenärer utgör ungefär 45 procent av beläggningen i dagsläget. 

Scandic Continental anser även dem att konkurrensen är tuff inom hotellbranschen i 

Stockholm kommun. Hotellet anser att konkurrensen är som tuffast inom det närliggande 

geografiska området kring Vasagatan, där hotellen ej endast konkurrerar om samma gäster 

utan även om de gäster som är villiga att betala mest. Detta är något som alla aktörer tvingas 

att kämpa med. Utöver de konkurrenter som återfinns i den direkta geografiska närheten har 

hotellet många konkurrenter runt om i övriga centrala områden inom kommunen. Scandic 

Continental anser att läge och pris är de största källorna till konkurrens inom branschen och 

hotellet använder en av dessa källor, läge, i dess marknadsföring. Hotellet har en RevPAR på 

1,10 vilket tyder på att hotellet plockar marknadsandelar. Den genomsnittliga beläggningen 

för hotellet är 81 procent per månad. Av den totala beläggningen utgör affärsresenärerna 

ungefär 65 till 70 procent. 

När det kommer till kategorin substitut i Porters fem konkurrenskrafter finns det tre 

huvudsakliga substitut inom hotellbranschen i Stockholm Kommun. Dessa tre substitut är bed 

and breakfasts, campingar och vandrarhem. Då undersökningsobjekten i denna uppsats är 
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affärsresenärer innebär detta att dessa substitut inte är relevanta, dock finns det ett annat 

alternativt boende för affärsresenärer, och det är att bo hos släkt eller vänner under den 

perioden då de besöker Stockholm. Vissa större företag har även investerat i lägenheter i 

Stockholm där deras anställda får bo i samband med en affärsresa till Stockholm. Detta 

alternativ kan även det ses som ett substitut till att bo på hotell. 

Då hotellbranschen befinner sig i en positiv utvecklingsfas är det troligt att det blir 

attraktivare för nya aktörer att etablera sig på marknaden. Inom de närmaste två åren kommer 

det att etableras tio nya hotell i Stockholm kommun vilket kommer att medföra en minskad 

marknadskoncentration och därmed en ökad konkurrens. I början på nästa år invigs 

Stockholms största hotell med 558 rum och moderna konferensfaciliteter47. År 2008 kommer 

Stockholms största kongressanläggning invigas i postterminalen under namnet Park Inn48.

De båda hotellen som ingår i undersökningen anser att nyetableringar främst medför positiva 

förändringar i form av efterfrågan. I takt med att Stockholm får fler hotell, och därmed en 

större total kapacitet, kommer Stockholm att kunna locka till sig de större internationella 

kongresserna, vilket kommer att öka efterfrågan på logi i Stockholm kommun. 

5.1.4 Grönroos fyra strategiskt grundläggande perspektiv gällande konkurrens

Enligt Grönroos finns det fyra olika strategiskt grundläggande perspektiv utifrån vilka ett 

företag kan välja att konkurrera. 

     

Efter intervjun med Clarion Hotel Stockholm märktes det tydligt att hotellet valt att 

konkurrera utifrån kärnproduktperspektiv, imageperspektiv och tjänsteperspektiv. Det 

tydligaste perspektivet som Clarion Hotel Stockholm använder är tjänsteperspektivet då det 

lägger stort fokus vid tjänstens innehåll samt att den skall leverera värde och en upplevelse för 

gästen. Hotellet lägger liten fokus vid priset vilket även detta är karakteriserande för 

tjänsteperspektivet. När det kommer till affärsresenärer har Clarion Hotel Stockholm valt att 

                                                
47 http:://clarionsign.se/hotell.asp
48 kontakt via e-post med Maria Lycknert, Regionschef på SHR Stockholm 

Kärnproduktperspektiv

Imageperspektiv Tjänsteperspektiv

Prisperspektiv
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konkurrera med företagsavtal och detta går hand i hand med tjänsteperspektivet som 

poängterar vikten av goda kundrelationer. Clarion Hotel Stockholm använder 

kärnproduktperspektivet i den bemärkelsen att dem lägger stor vikt vid kärnproduktens 

kvalitet. Hotellet genomsyras av konst, musik och design i allmänna utrymmen såväl som i de 

enskilda hotellrummen. Hotellet arbetar även efter imageperspektivet då värde för gästen 

skapas utifrån den starka kärnprodukten.

Scandic Continentals främsta utgångspunkt gällande konkurrens återfinns i prisperspektivet 

och tjänsteperspektivet. När det kommer till prissättning arbetar hotellet efter revenue 

management vilket innebär att man lägger stora resurser vid att sätta rätt pris vid rätt tillfälle. 

En annan prissättningsstrategi som Scandic Continental använder sig av är att dem sätter olika 

pris efter olika datum. Detta innebär att hotellet kan ta mer betalt under dagar då man vet att 

gästerna är villiga att betala mer. Scandic Continental ser priset som ett sätt att minska 

konkurrensen då man tillhandahåller lägre priser än vad konkurrenterna kan erbjuda. Däremot 

använder ej Scandic Continental prisperspektivet i den fulla bemärkelsen som Grönroos 

beskriver den. Grönroos menar att tjänster ges lägre prioritet när man använder 

prisperspektivet eftersom ytterligare tjänster ej anses värdeskapande för gästen. Scandic 

Continental har även en utgångspunkt i tjänsteperspektivet vilket gör Grönroos definition 

något missvisande. Hotellet använder tjänsteperspektivet i den bemärkelse att dem arbetar 

med att förbättra mjukvaran såsom service och den känsla som gästen upplever på hotellet.     

5.2 Tolkning av resultat
Utifrån de resultat som vi har fått fram genom analysen av empirin har vi kunnat göra olika 

tolkningar av resultaten. Det är ingen tvekan om att hotellbranschen är en stark växande 

bransch som utvecklas och förändras kontinuerligt. Tydliga tecken på hotellbranschens 

positiva utveckling är de nyetablering som planeras under de nästkommande åren. Tittar man 

på hur branschen är strukturerad i helhet utifrån hotellens inriktningar samt prisklasser kan vi 

konstatera att hotellbranschen är stark och stabil då den täcker de flesta segmenten på 

marknaden. I och med att de flesta segmenten är täckta i dagsläget blir det allt större fokus på 

att som aktör identifiera och betjäna specifika områden. I och med att hotellen blir allt mer 

inriktade medför detta att den totala konkurrensen inom branschen blir mer splittrad då 

konkurrensen sker inom de olika områdena. Dock tolkar vi det som att konkurrensen inom de 

olika områdena intensifieras i samband med de nyetableringar som sker inom branschen. Vi 

tolkar det som att hotell med en specifik inriktning upplever den totala konkurrensen som 

mindre intensiv än hotell med en generell inriktning. Clarion Hotel Stockholm som har en 
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specifik inriktning på upplevelser och möten mellan människor anser vi uppleva konkurrensen 

i Stockholm kommun som mindre intensiv, då dem har valt en inriktning som många andra 

aktörer inom kommunen ej kan konkurrera med. Tittar vi istället på Scandic Continental som 

har en mer generell inriktning tolkar vi det som att dem upplever konkurrensen som mer 

intensiv då dem i större utsträckning tvingas konkurrerar med fler hotell, speciellt i 

närliggande områden. Källorna till konkurrens definieras olika av olika aktörer beroende på 

vilken inriktning dem tillhör. Aktörer utan specifik inriktning såsom Scandic Continental 

upplever att de främsta källorna till konkurrens är pris och läge. Aktörer med en specifik 

inriktning upplever å andra sidan att de främsta källorna till konkurrens är vad som efterfrågas 

på marknaden. Clarion Hotel Stockholm som fokuserar på att leverera upplevelser som 

värdesätts av gästen är beroende av kunskapen om vilka trender som råder och hur man 

genom dessa trender skapar värde för gästen. 

Utifrån resultaten har vi sett tydliga tecken på att hotell med olika inriktningar konkurrera på 

olika premisser och väljer olika konkurrensstrategier. Clarion Hotel Stockholm kan i större 

utsträckning konkurrera med dess produkt då dem har en mer specifik produkt och en starkare 

fokus på upplevelsen. Hotellet arbetar mycket med att förtydliga upplevelsen genom konst, 

musik och design. Scandic Continental å andra sidan konkurrerar mycket med dess läge och 

tillgänglighet och använder priset som en av de tydligaste konkurrensstrategierna. Då man 

som Clarion Hotel Stockholm har en mer specifik produkt kan man i regel ta ut ett högre pris 

då kundens förhöjda upplevda värde berättigar ett något högre pris. En annan aspekt i att 

konkurrera på rätt sätt är att vara uppdaterad på förändringar på marknaden och i branschen. 

Detta märks tydligt genom att de båda hotellen som ingick in undersökningen genomför 

löpande undersökningar gällande branschens utveckling, konkurrenternas handlingar samt 

gästernas efterfrågan. 

Då uppsatsen fokuserar på affärsresenärer har vi genom resultaten sett att olika hotell 

konkurrerar om dessa resenärer på skilda sätt. Clarion Hotel Stockholm använder sig i stor 

utsträckning av företagsavtal för att garantera återkommande gäster. Genom dessa avtal kan 

hotellet styra sitt arbete direkt gentemot dessa företag för att förbättra och behålla 

kundrelationer. Scandic Continental däremot använder sig ej av företagsavtal i lika stor 

utsträckning, vilket medför att hotellet kan gå miste om den direkta kontakten med företag. 

Scandic Continental däremot arbetar mycket med att belysa dess läge och tillgänglighet, vilket 

i sin tur leder till återkommande affärsresenärer. 
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En av de starkaste konkurrenskrafterna som vi har identifierat utifrån vårat resultat är att de 

hotell som kan leverera något unikt har en stor fördel gentemot konkurrenterna. Att skapa 

förhöjt värde för gästen genom unika upplevelser är något som medför en väsentlig fördel 

inom branschen. Clarion Hotel Stockholm arbetar hårt utifrån att leverera det extra och unika 

för gästen. Scandic Continental å andra sidan arbetar hårt utifrån enkelhet och bekvämlighet. 

Vi har genom vårt resultat kommit fram till att det enda som i grund och botten skiljer 

hotellen åt är den produkten som de väljer att leverera. Clarion Hotel Stockholm väljer att 

förhöja produktens värde genom att skapa en upplevelse för gästen genom konst, musik och 

design, medan Scandic Continental fokuserar att leverera en produkt som upplevs som enkel 

och bekväm. 

En av de främsta konkurrensfördelarna inom hotellbranschen har vi tolkat som 

kedjetillhörighet då detta var något som nämndes av de båda aktörerna ett flertal gånger under 

intervjuerna. Utifrån de resultat som vi har fått har vi tolkat att de hotell som tillhör en stor 

kedja och har ett starkt varumärke kan locka till sig gäster tackvare den trygghet som 

kännedomen om varumärket medför. En annan positiv aspekt med att tillhöra en stor och 

välkänd kedja är att det underlättar processen att knyta avtal med företag, detta då företag 

oftast föredrar att knyta avtal med hotell som har en stor geografisk spridning och ett stort

utbud av hotellanläggningar. Alla hotell har sina specifika konkurrensfördelar, Clarion Hotel 

Stockholm har bland annat kapaciteten som en av deras största tillgångar, då detta hotell är 

det enda i Stockholm som kan erbjuda så många rum i kombination med konferenslokaler. 

Scandic Continental förlitar sig som nämnts tidigare mycket på dess läge och 

kedjetillhörighet. 

Som nämnts tidigare är hotellbranschen en växande bransch som är attraktiv för nyetablerare. 

Under de närmats åren kommer det att byggas tio nya hotell i Stockholm kommun och utifrån 

intervjuerna har vi tolkat det som välkomnat. Även om den rådande konkurrensen upplevs 

som tuff av de båda tillfrågade aktörerna tolkar vi det som att dem endast ser positivt på den 

intensifierade konkurrensen som nyetableringar medför. Utifrån resultaten tolkar vi det som 

att aktörerna inom hotellbranschen i Stockholm kommun gynnas av att det kommer fler hotell 

då dem gemensamt kan arbete för att ta emot större möten och kongresser, vilket 

förhoppningsvis ökar beläggningen på hotellen. Vi har även tolkat det som att även om de 

flesta hotell på lång sikt kommer att gynnas av nyetableringar kommer många hotell på kort 



37

sikt att drabbas av lägre beläggning då gästerna i första hand väljer att vända sig till de nya 

hotellen av nyfikenhet. 

5.3 Förslag på framtida forskning
Vi har genom uppsatsens gång sett tydliga tecken på att hotellbranschen kontinuerligt 

utvecklas och att allt fler hotell etableras på marknaden. Vi anser att det finns mängdvis med 

framtida forskning att bedriva inom området. Vi anser bland annat att det vore intressant att 

göra en studie om möjligheten till ett framtida samarbete mellan hotellen i Stockholm 

kommun för att locka större kongresser och möten till kommunen. En annan studie som vi 

skulle vara intresserade av att se i framtiden är en studie om hur nyetablerare uppfattar och 

hanterar konkurrensen inom hotellbranschen, samt att se vilka strategier dem använder i 

samband med lanseringen. Ett annat perspektiv till detta är att göra en studie om vilka 

försvarsstrategier befintliga aktörer använder sig av i samband med nyetableringar. 
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6. Slutsatser
Konkurrensen inom hotellbranschen är av en splittrad karaktär, detta märks speciellt tydligt 

utifrån de två hotellens uppfattning om rådande konkurrens. Clarion Hotel Stockholm står för 

den del av branschen som valt att specificera sitt produktutbud för att tilltala ett specifikt 

segment medan Scandic Continental står för den del av branschen som valt en mer generell 

inriktning. Vi har sett tecken på att den uppfattade konkurrensen upplevs som mindre intensiv 

för hotell som har valt en specifik inriktning. Hotell med en mer generell inriktning uppfattar 

konkurrensen mer intensiv då de konkurrerar om fler kunder inom fler segment. Vi anser att 

hotell som väljer att inrikta sig kommer att uppleva en mindre intensiv konkurrens inom 

kommunen men kommer att möta svårigheter då kravet på innovation för att möta gästens 

behov är något som kommer att prägla verksamheten. De mer generella hotellen kommer ej 

att mötas av det ständiga kravet på innovation, dock kommer dem att uppleva en mer intensiv 

konkurrens inom branschen.     

När det kommer till valet av konkurrensstrategier skiljer det sig åt mellan olika hotell inom 

branschen. Tittar man på Clarion Hotel Stockholm som representerar de hotell som valt att 

inrikta sig använder dem strategier gällande produkt och värde. För detta hotell är det viktigt 

att gästen får en unik upplevelse när dem besöker hotellet och detta försöker hotellet uppnå 

genom användandet av konst, musik och design i dess verksamhet. Då hotellbranschen växer 

och allt fler hotell etablerar sig på marknaden tror vi att det i framtiden kommer att bli ännu 

viktigare för hotellen att hitta sin egen inriktning och att erbjuda annorlunda lösningar. När 

det kommer till de mer generella hotellen såsom Scandic Continental som främst konkurrerar 

med pris tror vi att dem kommer att möta en starkare konkurrens i framtiden. Detta grundar vi 

på att vi anser att det i framtiden kommer att läggas ännu större fokus vid upplevelsen i 

samband med hotellvistelsen. Vi tror att det i framtiden kommer att handla mer om den 

helhetliga upplevelsen, framtidens gäst kommer att kräva mer än logi i sökandet efter unika 

upplevelser.  

De nyetableringar som sker inom branschen tror vi endast kommer att ha en positiv inverkan 

för hotellbranschen som helhet. Då den totala kapaciteten på Stockholm kommuns hotell ökar 

öppnar det upp möjligheten för mottagandet av större evenemang i kommunen. Precis som 

Clarion Hotel Stockholm tror vi att ett samarbete mellan hotellen i Stockholm kommun kan 

komma att medföra ökade intäkter då dem tillsamman kan locka till sig ett större antal 

resenärer och öppna upp för möjligheten att Stockholm i framtiden kan komma att konkurrera 

med de stora mötesstäderna i övriga Europa såsom Wien, Berlin och Barcelona. Vi tror att det
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i framtiden kommer att ske fler samarbeten mellan hotellen i Stockholm kommun. Detta 

framtida samarbete tror vi kommer att leda till att Stockholm får agera värdstad för de stora 

mässorna, evenemangen och kongresserna. Detta tror vi ej endast kommer att gynna 

hotellbranschen i Stockholm kommun utan även resten av näringslivet i Stockholm kommun.    
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Bilaga 1 – Utveckling av viktiga parametrar på Stockholm kommuns hotellmarknad.
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Bilaga 2 – Hotellmarknaden i Stockholm kommun

Små Hotell:

Hotell Rum Hotell Rum
Den röda båten - Mälaren 5 Loginn Hotell 29
Pensionat Oden Vasagatan 7 Art Hotell 31
Hotel Tre små rum 7 Rex Hotel 32
Stureparkens Gästvåning 8 Lady Hamilton Hotel 34
Stiftelsen Wennergren Center 9 Hotel Esplanade 34
Pärlan Hotell 9 Lilla Rådmannen 36
Hotell Renstierna 10 Memory Hotell Apartments 37
Clas på hörnet 10 Acapulco Hotel 37
A & Be Hotell 12 Hotell T Inn 40
Hotell Bema 12 Hotell Anno 1647 40
Ljunglöfska Slottet, Fest och Konferens 14 Columbus Hotell 40
Pensionat Oden City 15 Hotell Gustav Vasa 41
Wasa Park Hotell AB 16 Brunnen Hotel 41
Sabima Hotell 17 Maudes Hotell – Enskede 42
Hotell Villa Källhagen 20 Hässelby Slott 44
Aldoria Hotell 21 Hotell Pilgrimshem 45
Ersta Konferens och Hotell 22 Victory Hotel 45
Pensionat Oden Södermalm 22 Stallmästaregården Hotel & Restaurang 49
Akeshofs Slott 23 Rica Hotel Gamla Stan 51
Riddersviks Gård 24 Ibis Hotel Stockholm Väst 52
Villa Årsta Lägenhetshotell AB 26 Ulfsunda Slott 54
Hotell Örnsköld 27 Hotell Älvsjö 54
August Strindberg Hotell 27 Akalla Hotell Apartments 56
Lord Nelson Hotel 29 Hotel Riddargatan 58
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Medelstora Hotell:

Hotell Rum Hotell Rum
Mälardrottningen Hotel & 
Restaurang 60 Scandic Hasselbacken 112
Hotell Attache 60 New World Hotel 116
Hotel Bentleys 60 Clarion Collection Hotel Tapto 117
Clarion Collection Hotel 
Wellington 60 Best Western Premier Hotel Kung Carl 121
Berns Hotel 65 Freys Hotell 124
Flyghotellet Bromma 66 Best Western Mornington Hotel Bromma 127
Vanadis Hotell & Bad 67 Best Western Hotell Kom 128
Alexandra Hotel 69 Hotel Diplomat 129
Hotel Hellsten 72 Hotel Oden 138
Adlon Hotell 83 Best Western Time Hotel 144
Elite Hotel Arcadia 84 Scandic Bromma 144
Clarion Collection Hotel Karlaplan 85 First Hotel Reisen 144
Ibis Hotell Kista 87 Mr Chip Hotel 150
Hotell Västberga AB 90 Elite Stockholm Plaza 151
Hotel Zinkensdamm 90 Radisson SAS Strand Hotel 152
Hotel Haga Kristineberg 90 Memory Hotell Apartments 155
Central Hotel 93 Best Western Hotel Terminus 155
Hotel Rival 99 Comfort Hotel Stockholm 163
Morgana Hotell & Konferens 102 Accome Kista 166
Långholmen Hotell 102 Nordic Light Hotel 175
Hotel Tegnérlunden 102 Best Western Wallin Hotel 181
First Hotel Royal Star 103 Accome Bromma 182
Hotel Formule 1 104 Ibis Hotel Stockholm Hägersten 190
Best Western Amani Hotel 104 Scandic Park 198
Crystal Plaza Hotel 111

Stora Hotell:

Hotell Rum Hotell Rum
Quality Hotel Prins Philip 201 Hilton Stockholm Slussen 289
Scandic Sjöfartshotellet 211 Rica Hotel Stockholm 292
Elite Palace Hotel 215 Scandic Alvik 325
Best Western Mornington Hotel 215 Scandic Malmen 327
Scandic Anglais 233 Nordic Sea Hotel 367
Hotel Briger Jarl 235 Grand Hotel Stockholm 376
Rica Talk Hotel 248 Scandic Sergel Plaza 403
Scandic Continental 268 First Hotel Amaranten 423
Rica Hotel Kungsgatan 270 Radisson SAS Royal Viking Hotel 459
Scandic Ariadne 283 Sheraton Stockholm Hotel & Towers 462
Quality Hotel Globe 287 Clarion Hotel Stockholm 532
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Bilaga 3 – Omsättningsutveckling inom hotell- och restaurangbranschen
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 Bilaga 4 – Sammanställning av intervjuer

1. Vad är er affärsidé?
Clarion Hotel Stockholm: Vår affärsidé är: clarion living, not just staying. Vi strävar efter att 
skapa en levande miljö för gäster och medarbetare. Det handlar ej bara om att man bor kvar 
på hotellet utan man skall även kunna uppleva andra saker, och ni som stockholmare skall 
kunna komma hit och ta en fika eller brunch. Målet är att Clarion skall vara en levande 
mötesplats.

Scandic Continental: Scandic har som affärsidé: att erbjuda resande som är enkelt och 
tillgängligt för alla.

2. Vad har ni för mål och visioner med affärsidén?
Clarion Hotel Stockholm: Clarions mål och visioner är att skapa en livskvalitet för 
medarbetare samt för gäster och kunder. Livskvalitet definieras väldigt olika och är väldigt 
individuellt, och det skall vi jobba hårt med. Vi använder oss av olika saker, framför allt 
personalrekrytering och att ha rätt personer på rätt plats. Vi satsar även på vidareutveckling av 
befintlig personal i en så kallad service certifiering. Vi tror också att konst, musik och design 
är något som människor vill mötas av och som skapar upplevelser. 

Scandic Continental: Scandic har som mål och vision att tillhandahålla ett enkelt resande, och 
eftersom Scandic finns på många platser blir det enkelt att resa med Scandic. Scandic strävar 
efter att vara tillgängliga för alla samt att alla skall känna sig välkomna på Scandic. 

3. Vad anser ni om er nuvarande position på marknaden, branschen, konkurrenterna, 
marknaden och efterfrågan?
Clarion Hotel Stockholm: Det har gått väldigt bra för hotellbranschen det sista året, det har 
gått bra för alla aktörer och det ser positivt ut. Om man tittar på våran position så valde vi 
redan från början när hotellet öppnade 2003 att vara mötesplatsen nummer ett i Stockholm 
och det har vi jobbat hårt ifrån. Just under det här året har det arbetet varit väldigt tydligt i och 
med att efterfrågan har varit ganska hög på Stockholm. Detta har även medfört att vi har 
kunnat profilera oss tydligt med att vara mötesplatsen nummer ett och då är det ej bara möten 
i form av kongresser och konferenser utan även möten mellan människor.

Scandic Continental: Scandic anser sig vara marknadsledande i dagsläget och Scandic har ett 
av de starkaste varumärkena inom hotellbranschen. Konkurrenter knappar in hela tiden och 
det kommer nya hotell hela tiden. Choice är ett stort hot då de är väldigt aktiva på marknaden. 
Scandic bytte ägare i våras, från Hilton till EQT (investmentbolag) som har stort fokus på att 
växa. Det händer mycket nytt just nu och det är många nya hotell som byggs, bland annat ett i 
Kista. EQT har även köpt upp Wallin hotell på Wallingatan som Scandic skall driva. Scandic 
har centrala planer på att expandera och har bland annat köpt nya hotell utomlands. 

4. Vilken är er främsta målgrupp?
Clarion Hotel Stockholm: Vår främsta målgrupp är mötesresenärer/affärsresenärer. Vi har 19 
konferenslokaler vilket gör att väldigt stort fokus ligger på att fylla de lokalerna i kombination 
med logi. Då vi har 532 rum jobbar vi utifrån att få de konfererande att bo kvar på hotellet så 
att vi fyller våra rum. 

Scandic Continental: Affärsresenärer är den största målgruppen. Vissa delar av året reser ej 
affärsresenärer vilket gör att man istället fokuserar på fritidsresenärer. Läget medför att det är 
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affärsresenärer som fokuseras på, då det är lätt för dem att ta sig till och från hotellet med de 
närliggande kommunikationerna.

5. Vad anser ni om konkurrensen inom branschen?
Clarion Hotel Stockholm: Vi konkurrerar mycket med andra storstäder internationellt på just 
det här hotellet. Det finns ej så många hotell i Stockholm som har så stor kapacitet som vi har 
gällande antalet rum i kombination med möteslokaler. Har man en konferens för 400 personer 
och behöver ha tio stycken break-up rooms, till mindre möten, finns det ej så många alternativ 
i Stockholm. Detta innebär att vi då konkurrerar med städer som Wien, Berlin och Barcelona. 
Tittar vi i Stockholm så finns det ej så många som har just den nischen.

Scandic Continental: Det är jätte tufft! Hotellen på Vasagatan slåss om samma resenärer, och 
slåss även om de resenärer som är villiga att betala mest. Det är ej svårt att få gäster att bo på 
hotellet utan att få hit de gäster som vill betala lite extra. Alla aktörer kämpar med detta. 

6. Vilka är de starkaste konkurrenskrafterna, vilka aspekter utgör den största 
konkurrensen?
Clarion Hotel Stockholm: Jag tror att det är dem som kan leverera någonting annorlunda! Den 
största aspekten som gör någon skillnad är möjligheten att leverera annorlunda upplevelser 
och något extra. Skall jag vara ärlig så är det ej så mycket som skiljer hotell åt. Man skall man 
köpa ett hotell märker man att hotellen ej är allt för olika. Vi har olika inriktningar, men om 
man bara är ute efter ett rum kanske man ej bryr sig så mycket om just inriktningen. Däremot 
är man mycket intresserad av upplevelsen som man kommer att få uppleva på hotellen

Scandic Continental: Vi konkurrerar med faktorer såsom läget, pris, mjukvara och hårdvara. 
Med mjukvara menar jag service och den känsla som man upplever på hotellet, samt 
personalen på hotellet. Med hårdvara menar jag bland annat inredning, utförande samt 
koncept.

7. Vad anser ni är de största källorna till konkurrens, hur hanteras dessa?
Clarion Hotel Stockholm: Största källan till konkurrens är givetvis hur marknaden ser ut i 
stort samt hur marknadsläget ser ut i stort. En annan stor källa är utbudet. Hur marknaden ser 
ut är en yttre faktor som vi ej kan påverka, däremot har vi möjlighet att påverka de inre 
faktorerna såsom upplevelser och innehåll. 

Scandic Continental: Jag anser att det är läge och pris som är de största källorna till 
konkurrens. Läget är som det är, det kan man ej ändra på. Däremot kan man jobba med att 
presentera läget och det görs i all marknadsföring. När det gäller pris måste man hela tiden 
vara uppmärksamma på vad gästerna kan tänkas vilja betala för ett rum. Det gäller att sätta 
rätt pris för att maximera det gästen är villig att betala. Detta kallas för revenue management, 
vilket betyder att man skall se till att ha rätt pris vid rätt tillfälle, alltid! Detta är en av de 
tyngsta sakerna som vi jobbar med på hotellet. En strategi för att hantera priset är att vi sätter 
priser efter datum, vilket innebär att vi sätter högre priser under perioder då man vet att man 
kan ta mer betalt. 
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8. Vilka ser ni som direkta och indirekta konkurrenter?
Clarion Hotel Stockholm: Direkta konkurrenter ser vi som de övriga storstäderna i Europa, 
Wien, Berlin och Barcelona, dessa är stora konkurrensstäder till oss. Tittar vi i Stockholm när 
det gäller de stora mötena är det Sheraton och Grand Hotell. Tittar man på affärslogi så blir 
det mer koncentrerat till södermalm och dem hotellen som ligger runt södermalm såsom 
Malmen och Hilton Slussen. Tittar vi på fritidsresenärerna så är det helt andra hotell, såsom 
till exempel Sergel Plaza och Amaranten. Vi har olika konkurrenter inom olika segment. 

Scandic Continental: De direkta konkurrenterna är de andra stora hotellen som ligger på 
Vasagatan. Till de indirekta konkurrenterna hör de hotell som ligger i den andra ”ringen” 
geografiskt sätt. Det görs löpande undersökningar för att hålla koll på konkurrenter och dess 
agerande. 

9. Vad anser ni om nya konkurrenter på marknaden?
Clarion Hotel Stockholm: När det kommer nya hotell på marknaden ser vi det främst som en 
öppning av nya möjligheter. Vi jobbar fortfarande efter samma mål och visioner och ändrar ej 
alltför många strategier, men det är klart att vissa strategier måste förändras. Nu öppnar ju vi 
det största hotellet i Stockholm inom våran egen koncern, och vi tror att detta kommer öppna 
upp för helt nya möjligheter. När hotellet på Norra Bantorget är fyllt kommer dem att försöka 
fylla våra rum också, vilket kommer medföra nya marknadsandelar. Vi ser det främst som 
positivt att det kommer nya aktörer på marknaden, vi behöver fler hotell i Stockholm för att 
locka de stora internationella mötena. Vi är en ganska liten stad om man ser det ur en 
kongressynvinkel, så vi ser väldigt positivt på att det kommer in nya spelare, det är bara bra.    

Scandic Continental: Clarions nya hotell vid Norra Bantorget tror vi till största del är positivt, 
då det kommer att locka fler resenärer till Stockholm i samband med kongresser och 
konferenser. Detta kommer att öka efterfrågan på rum även hos Scandic. Dock kommer 
trycket på rummen på Scandic troligtvis minska i början i samband med lanseringen tackvare  
nyhetens behag. 

10. Vilka konkurrensfördelar anser ni att ni har?
Clarion Hotel Stockholm: En konkurrensfördel vi anser att vi är har är  kapaciteten, vi har ett 
stort hotell som vi skall fylla, och vi behöver alla segmenten, både affärs- och fritidsresenärer. 
Vi ser även innehåll, såsom konst, design och musik som en av våra fördelar. Vi satsar 
otroligt mycket på personalen, det kan låta som en klyscha, men i det här fallet så jobbar vi 
med att få fram det personaliga. Vi vill ej sätta in personal i fack utan lyfta fram 
personligheter, och det gör vi genom att man skall tycka om att ställa frågor och man skall 
tycka om att komma med idéer. Vi uppmuntrar till gästidéer, reklamationer och personalidéer.  
Om ni kommer in och tar en fika så är det ej omöjligt att någon i personalen kommer och 
sätter sig med er och frågar vad ni vill ha när ni är på hotell, och vad som är viktigt för er som 
kunder. Att göra sådana saker medför att gästen upplever det som något annorlunda, om man 
sedan tar tillvara på det kunden säger, och dem kommer tillbaka och märker att vi har gjort 
något med de dem sagt, så får vi verkligen trogna kunder. 

Scandic Continental: Läge, Kedjetillhörighet, rider på Scandics varumärke väldigt mycket. 
Scandic hotellet med starkast varumärke i Sverige, hon tror att det gjorts en undersökning 
gällande detta. Enorm styrka. Personal, jobbar med att gästerna skall känna sig hemma och 
väl bemötta och att vi hjälper dem att lösa problem som uppstår för gästen. Tre ord: vänlighet, 
enkelhet och bekvämlighet, jobbar mycket med dessa tre ord. För personal och gäst. Tydliga 
enkla ord som personalen kan jobba efter.
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11. Vad konkurrerar ni med?
Clarion Hotel Stockholm: Vi konkurrerar med produkten, ej pris! Vi konkurrerar även med 
värde många gånger. 

Scandic Continental: Vi konkurrerar främst med läge och gästrelationer på Scandic. 
Continental spelar mycket på sitt centrala läge och dess starka varumärke. 

12. Vad använder ni för strategier?
Clarion Hotel Stockholm: Fokus är Clarion living, not just staying. Vi vill att våra gäster, 
kunder och personal skall få en livskvalitet och då skall allt vi gör genomsyra konst, musik, 
design och det personliga i hotellet. Dessa aspekter är väldigt individuella då alla ej tycker om 
samma saker vilket gör att det blir en otrolig utmaning. 

Scandic Continental: En strategi som vi använder oss av är tillgänglighet. Vi försöker se till 
att det alltid finns rum kvar, men det innebär att de sista rummen blir lite dyrare. Kunden vet 
att det alltid finns rum på Continental men att de då får betala lite extra.  

13. Vilka möjligheter ser ni till att öka tillväxten och marknadsandelar?
Clarion Hotel Stockholm: Vi tror på att ytterligare förtydliga upplevelsen, att det händer saker 
på Clarion. Sen tror vi även på den internationella marknaden, vi tror på att kunna ta fler 
möten och gäster till Stockholm. Vi tror att Stockholm är bättre än Berlin, Wien och 
Barcelona! Tillsammans tror jag att hotellen i Stockholm kan jobba mer tillsammans för att få 
de stora mötena till Stockholm.

Scandic Continental: Som det ser ut idag så kan man titta på occupancy, dvs beläggningen. Vi 
har en hög beläggning vilket medför att vi kan ej spela så mycket på detta. Söndagar skulle 
kunna öka lite utifrån beläggning. Det perioder då vi har en lägre beläggning sätter vi lägre 
priser, ökar marknadsföringen samt kommer med fler erbjudanden för att locka folk. Scandic 
bedriver dels enskilda men även till stor del centrala kampanjer. Vi ser en möjlighet att öka 
ARR i takt med efterfrågan. 

14. Vad har ni för nuvarande marknadsandel?
Clarion Hotel Stockholm: Vi har en rev par penetration på 1.06, och plockar marknadsandelar 
på både volym och snittpris, men framåt så ser vi att vi kommer plocka marknadsandelar 
främst på snittpris. Vi kan ej få så mycket mer volym än vad vi redan har.

Scandic Continental: Vi tittar på tre mått: beläggning, average room rate och rev par revenue 
per average room rate (snitt på alla rum, även de som ej är uthyrda) och detta är en viktig 
siffra som Scandic jobbar mycket med. Revenue par penetration, mäter marknadsandelar i 
form av vilken del vi lyckas ta. Vi har en RevPAR på 1,10 vilket visar att vi är över vår 
marknadsandel och att vi plockar marknadsandelar. 

15. Hur ser beläggningen ut gällande hotellnätter per månad?
Clarion Hotel Stockholm: Vi har en beläggning på 70 procent på helår. Drygt 70 procent på 
532 rum är ganska mycket och det blir många gäster.

Scandic Continental: Vi har en genomsnittlig beläggning på 81 procent per månad. Detta är 
beräknat på våra 268 rum. Beläggningen varierar dock från månad till månad. 
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16. Hur stor andel av hotellnätterna utgörs av affärsresenärer?
Clarion Hotel Stockholm: Affärsresenärer utgör ungefär 45% av beläggningen i dagsläget

Scandic Continental: Affärsresenärerna utgör ungefär 65 – 70 procent av beläggningen. 

17. Hur konkurrerar ni om affärsresenärer?
Clarion Hotel Stockholm: Vi ser det som en fördel att vi finns i en stor kedja. Stora företag 
vill endast ha avtal med hotell där det finns en stor täckning, dem vill ej teckna ett avtal med 
ett enskilt hotell utan dem vill ha många hotell i samma avtal. Detta är i särklass den största 
konkurrensfördelen. Vi har mycket avtal med företag.

Scandic Continental: Vi konkurrerar främst med tillgänglighet, vi ser till att det alltid finns 
rum kvar. Vi har även avtal med företag men ligger under snittet för avtal med företag inom 
koncernen. Detta beror på läget, vi behöver ej ha lika många avtal vi får gäster i alla fall. Vi är 
ej lika beroende av att bygga volym på kundkonton även om Scandic som kedja jobbar 
mycket med det.


